De prestatie-mix van Profiltra
 producten van voorkeurleveranciers
 professionals die professionals adviseren
 prestatie en samenwerking als principes

Profiltra
technisch advies en oplossingen die u helpen
de prestatie van uw processen te verhogen

Omdat u niet alleen de beste kwaliteit materialen wilt, maar ook prijs stelt op advies van

Additieven

mensen die hun vak verstaan. Die begrijpen
wat u en uw specialisten bedoelen.
Vakmensen die weten wat er komt kijken
om uw processen optimaal te laten verlopen.
Die denken in oplossingen. Daarom.
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Afdichtingen
Profiltra
Meerpaalweg 4

Leidingtechniek

1332 BB Almere
Postbus 1072
1300 BB Almere
tel 036 - 5324228
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V U U R V A S T

Isolatie en vuurvast

dienstverlening

Op de terreinen isolatie en vuurvast beschikt

isolatiestenen, betons en
vormdelen

isolerende constructieplaten

Om uw organisatorische kopzorgen te

Profiltra over ruim 60 jaar ervaring. Bij welke

verlichten bieden wij als diensten aan:

Voor het snel opwarmen en afkoelen





detailengineering

van uw ovens en installaties zijn vuur-



contracting

vaste isolatiestenen het meest geschikt.



supervisie op projecten



ASTM 1260 – 1760°C



producten van vormdelen uit vezel-



ISO 1200 – 1500°C

We leveren een breed en diep assortiment

board, isolatiestenen, dekens en con-



diatomietstenen 900°C

structieplaten voor hoge temperatu-

isolatie- en vuurvaste materialen en

structieplaat uit eigen bewerkings-



isolatiebetons 900 – 1800°C

ren

temperatuur uw processen ook plaatsvinden,
in welke branche u ook actief bent, u vindt bij
ons gegarandeerd een passende oplossing.

Voor de apparaten- en machinebouw.
thermisch isolerende calciumsilicaatplaten


thermisch en elektrisch isolerende
platen



asbestvrije, breuk- en buigsterke con-

centrum

ontwikkelen samen met onze opdrachtgevers
oplossingen voor de meest uiteenlopende
problemen.

Engineering & contracting
Onderdeel van die oplossingen is vaak het
doorrekenen van specificaties en het modificeren van materialen. Een volgende stap, die
we ook voor onze rekening kunnen
nemen, is contracting.

Bewerkingscentrum

vuurvaste stenen, betons en
vormdelen

vezelproducten

carbonproducten

Hoogwaardige isolatie voor de

Voor inductie- en elektrolyseovens.

De materialen voor veilige

vuurzijde en achterliggende isolatie tot



carbon of grafiet kroezen

bekledingen. Voor ovens leveren we

1260°C met oplosbare of grotere diam-



elektrodes van antraciet en grafiet

Vaak is maatwerk een onderdeel van de

vuurvaste slijtvaste materialen.

etervezels.



kathodeblokken, antraciet en grafiet

oplossing die we voor onze opdrachtgevers





carbonpasta’s

ontwikkelen. In ons bewerkingscentrum produceren we vormdelen op maat voor verschillende toepassingen.

aluminium silicaat



flexibele microporeuze platen



stenen en betons



boards



zircon stenen



dekens



magnesiet stenen



papier



carbon hoogovenbekledingen



felt



modules



doek, koorden en pakkingen

